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Seria „Gotowe wypracowania i opracowania lektur szkolnych” to 
zbiór profesjonalnie przygotowanych kilkudziesięciu ebooków. 
Tematycznie obejmują materiał edukacyjny z zakresu języka 
polskiego nauczany w szkole średniej, gimnazjum i podstawowej, 
z naciskiem na przygotowanie do matury. Każdy ebook to minimum 
5, a zwykle 6-8 wypracowań z jednego zagadnienia, np. 
z określonej lektury, charakterystyka epoki literackiej, kluczowe 
motywy literackie, itp. Umieszczone w konkretnym ebooku 
wypracowania i opracowania lektury są propozycją szerszego 
spojrzenia na lekturę, jako że przedstawiają one najbardziej istotne 
aspekty danego zagadnienia, w tym np. charakterystyka głównych 
bohaterów, streszczenie, motywy Autora i inne. Wypracowania 
zostały przygotowane przez nauczycieli języka polskiego lub 
wybitnych maturzystów i pasjonatów lektur. 

Materiał ten jest także dostępny w serwisie www.wiedza24h.pl za 
pomocą płatności sms-owych, jednak kalkulacja wyraźnie wskazuje 
na wyższe korzyści przy zakupie ebooka. Pojedyncze 
wypracowanie w serwisie kosztuje 2,46 zł (płatne sms), natomiast 
w przypadku ebooka za cenę 4,90 zł otrzymujecie Drodzy Państwo 
co najmniej 5 wypracowań, na bazie których znacznie łatwiej będzie 
Wam napisać własne wypracowanie lub też przygotować się do 
sprawdzianu. Krótko mówiąc za cenę dwóch sms-ów otrzymujecie 
5-8 wypracowań, zamiast dwóch pobieranych z serwisu 
internetowego. 



Wypracowania – Zabytki języka polskiego 

  

Opisy wypracowań: 

 

Podział i rodzaje zabytków języka polskiego. Poniższe wypracowanie 
zawiera szczegółowe omówienie zabytków języka polskiego. Wskazano 
wszystkie ich grupy, podano przykłady pierwszych polskich słów, zdań  
i tekstów. Wymieniono zabytki poezji religijnej. Całość może stanowić 
sprawdzian lub gotową ściągę. Wypracowanie zawiera 412 słów. 

Najstarsze procesy fonetyczne języka polskiego. Poniższe wypracowanie 
prezentuje historyczne procesy fonetyczne języka polskiego. Zmiany jakie 
następowały kształtowały się na przestrzeni wieków wpływając bezpośrednio 
na kształt dzisiejszej wymowy. Znajomość poszczególnych zmian jest także 
niezbędna do właściwego rozumienia tekstów średniowiecznych. W tekście 
wyjaśniono następujące zagadnienia: palatelizacja spółgłosek 
tylnojęzycznych, przegłos polski, zanik jerów, jery twarde, jery miękkie, zanik 
iloczasu, kształtowanie się akcentu, akcent intencjonalny, akcent 
paroksytoniczny. Wypracowanie może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa 
ściąga. Całość zawiera 321 słów. 

„Bogurodzica” - analiza treści i budowy utworu. W poniższym 
wypracowaniu dokonano omówienia wymowy artystycznej, historii i budowy 
leksykalno - składniowej Bogurodzicy. To pieśń religijna stanowiąca 
bezsporny zabytek języka polskiego. Samodzielna analiza jest jednak 
wyjątkowo trudna ze względu na szereg występujących w dziele archaizmów. 
W tekście omówiono wszystkie zagadnienia w oparciu o stosowne przykłady. 
Całość zawiera 442 słowa. 

„Bogurodzica” - kompozycja i charakter utworu. Poniższe wypracowanie 
dokładnie analizuje budowę, kompozycje i treść utworu Bogurodzica. 
Omawianie tego zabytku literatury jest szczególnie trudne ze względu na 
archaizmy leksykalne, fleksyjne i fonetyczne. Tekst tłumaczy i wskazuje na 
podstawie przykładów wszystkie te zawiłości. Dokładnie omówiony jest 
również magiczny symbol kwadratu zawarty w pieni. Wypracowanie zawiera 
476 słów. 

„Bogurodzica” i „Lament Świętokrzyski”- porównanie. Poniższe 
wypracowanie stanowi porównanie dwóch zabytków języka polskiego 
„Bogurodzicy” i „Lamentu Świętokrzyskiego”. Do podobieństw z pewnością 
należy zaliczyć czas powstania, uniwersalność i ponadczasowość tematyki 
dzieł. Szczegółowa analiza pozwala jednak wskazać liczne różnice.  
W tekście dokonano szczegółowego porównania. Całość zawiera 615 słów. 



„Lament świętokrzyski” – omówienie utworu. W poniższym wypracowaniu 
dokonano analizy i omówienia działa zatytułowanego Lament świętokrzyski. 
Ten średniowieczny utwór należący do liryki lamentacyjnej stanowi jeden  
z zabytków języka polskiego. Tematyka natomiast została zainspirowana 
słynnym motywem Staber Mater Delorsa z Nowego Testamentu.  
W wypracowaniu szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze wątki. 
Całość zawiera 312 słowa.  

„Posłuchajcie, bracia miła…” – interpretacja „Lamentu 
świętokrzyskiego”. Opracowanie średniowiecznego dzieła, znanego pod 
trzema tytułami: „Lament świętokrzyski”, „Żale Matki Boskiej pod krzyżem” 
oraz „Posłuchajcie, bracia miła…”. Tematem utworu są uczucia związane  
z cierpieniem matki Chrystusa podczas jego męki i po śmierci. Ten tekst to 
idealna notatka do nauki, ale przede wszystkim gotowe wypracowanie, praca 
domowa. Wypracowanie zawiera 324 wyrazy. 

 



 

 


